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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/15 
Caràcter:  ordinària 
Data:   25 d'abril de 2018 
Horari:   de 12:30 fins a 13:06 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor del PDeCAT 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora del PDeCAT 
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora del PDeCAT 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora del PDeCAT   
Sra. Núria Comas Ventura, secretària accidental 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
Sr. Robert Montiel Molina, regidor del PDeCAT 
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor del PDeCAT 
 
QUÒRUM I ORDRE DEL DIA 
 
A la Sala de sessions es reuneix la Junta de Govern Local a l’hora i data indicada a 
l’encapçalament. Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 
98.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, el Sr. president obre la sessió, declarada no pública, 
per tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria: 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació acta sessió anterior  
1.1. JGL2018/14 ordinària 18/04/2018 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
2.1.1. PRP2018/641   Aprovar les cinquenes operacions jurídiques complementàries per 
rectificar el projecte de reparcel·lació del PAU-3 LA CANYERA, a fi d'adjudicar en pagament  la 
parc. XX - Exp. núm. 2018/784  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.2.1. PRP2018/662   Contractar obra civil per formació de rasa i arqueta d'obra per al punt de 
càrrega de vehicles elèctrics de la Pl. Catalunya -Exp. núm. 2018/663  
2.2.2. PRP2018/664   Contractar a ABSIS - ABS INFORMÀTICA SLU el manteniment, el suport 
i l'ús de la plataforma modalitat cloud de l'aplicació Simplifica 3.0 de maig de 2018 a abril de 
2019. Exp. núm. 2018/783  
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2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.3.1. PRP2018/657   Adjudicar un ajut econòmic a la COLLA GEGANTERA DE LLAGOSTERA 
per cobrir les despeses de l'organització de la Trobada de Colles Geganteres de la Festa Major 
i les sortides de l'any 2018. Exp. 2018/683.  
2.3.2. PRP2018/660   Atorgar un ajut econòmic per cobrir les despeses ocasionades per la 
confecció de les disfresses i de la carrossa de la colla per participar a les rues de Carnaval 
2018. Exp.2018/773  
2.3.3. PRP2018/663   Concórrer a la convocatòria Del Pla a l'Acció (Línia 5) 2018-2019 de la 
Diputació per a instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a la Biblioteca. Exp. 
núm. 2018/808.- 
 
2.4. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.4.1. PRP2018/652   Acceptar la renúncia de la Sra. LAP, educadora de les llars d'infants, amb 
efectes del dia 04/05/18. Exp. núm. 2018/800  
2.4.2. PRP2018/653   Contractar la Sra. ERP com a educadora de les llars d'infants, amb 
efectes del dia 07/05/2018 i fins el 31/07/2018. Exp. núm. 2018/798  
2.4.3. PRP2018/656   Contractar el Sr. LRP, en règim laboral temporal, com a peó de la 
brigada, per un període de 6 mesos. Exp. núm. 2018/804. 
2.4.4. PRP2018/658   Contractar el Sr. NFM, en règim laboral temporal, com a peó de la 
brigada, per un període de 6 mesos. Exp. núm. 2018/805  
2.4.5. PRP2018/659   Contractar el Sr. ADD, en règim laboral temporal, com a peó de la 
brigada, per un període de 6 mesos. Exp. núm. 2018/806  
 
3. Acords d’urgència.  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Oberta la sessió pel Sr. president, procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia de la 
convocatòria: 
 
1. Aprovació acta sessió anterior  
 
1.1. JGL2018/14 ordinària 18/04/2018 
S’aprova per unanimitat.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
2.1.1. PRP2018/641   Aprovar les cinquenes operacions jurídiques complementàries per 
rectificar el projecte de reparcel.lació del PAU-3 LA CANYERA´, a fi d'adjudicar en 
pagament  la parc. B-78 - Exp. núm. 2018/784  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar el cinquè expedient de les operacions jurídiques complementàries que 
rectifiquen el Projecte de reparcel·lació del sector La Canyera (PAU-3). 
Segon.- Notificar-ho als Srs. MCH i RPR, com a titulars de la parcel.la XX, perquè en el termini 
de vint dies puguin presentar les al·legacions que estimin oportunes. 
Tercer.- Si en el termini esmentat en l’acord segon, no es produeix cap al·legació, l’aprovació 
del cinquè expedient de les operacions jurídiques complementàries que rectifiquen el Projecte 
de reparcel·lació del sector La Canyera (PAU-3) esdevindrà definitiva. 
 



 

3 
 

2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.2.1. PRP2018/662   Contractar obra civil per formació de rasa i arqueta d'obra per al 
punt de càrrega de vehicles elèctrics de la Pl. Catalunya -Exp. núm. 2018/663  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 17/04/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa MIRFER SA (A17154550), mitjançant la modalitat de contracte 
menor d’obres, la formació de rasa i arqueta d'obra per al punt de càrrega de vehicles de la Pl. 
Catalunya pel preu de 4.215,00 euros (més IVA), segons el detall del pressupost presentat. 
Tercer.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.06.165.21300 per un import total de 5.100,15 euros, IVA inclòs. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
2.2.2. PRP2018/664   Contractar a ABSIS - ABS INFORMÀTICA SLU el manteniment, el 
suport i l'ús de la plataforma modalitat cloud de l'aplicació Simplifica 3.0 de maig de 2018 
a abril de 2019. Exp. núm. 2018/783  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 18/04/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa ABSIS - ABS INFORMÀTICA SLU (B59383596), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis, el manteniment, el suport i l'ús de la plataforma 
modalitat cloud de l'aplicació Simplifica 3.0 que gestiona el Gestor d’Expedients, el Registre 
General de Documents, els Acords i Resolucions, les Notificacions  i els enllaços amb l’AOC, 
de maig de 2018 a abril de 2019, pel preu de 7.500,00 euros (més IVA), segons el detall del 
pressupost presentat. 
Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018 01 920 22706 per un import total de 6.050,00 euros, IVA inclòs, 
que correspon als mesos de maig a desembre de 2018.  
Quart.- Adoptar el compromís d’habilitar crèdit suficient en el pressupost de 2019 per un import 
de  3.025, IVA inclòs, que correspon als mesos de gener a abril de 2019.  
Cinquè.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, 
que detallarà les actuacions realitzades. 
Sisè.- Notificar-ho a l’adjudicatari.  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.3.1. PRP2018/657   Atorgar un ajut econòmic a la COLLA GEGANTERA DE 
LLAGOSTERA per cobrir les despeses de l'organització de la Trobada de Colles 
Geganteres de la Festa Major i les sortides de l'any 2018. Exp. 2018/683.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat COLLA GEGANTERA DE LLAGOSTERA 
(V17544198)  i atorgar una subvenció  de 4.000,00.-€ per cobrir les despeses ocasionades per 
l'organització de la Trobada de Colles Geganteres de la Festa Major i les sortides geganteres a 
altres municipis durant l'any 2018. 
Segon.-  Atorgar una bestreta del 60% de la subvenció atorgada, la qual es transferirà al 
compte corrent de l’associació atenent a les disponibilitats de la tresoreria municipal. 
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Tercer.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 30 de novembre de 2018, 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 15 de 
desembre de 2018, fent  avinent que la no justificació, dins el citat termini comportarà la 
revocació de la subvenció.   

- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció o bestreta mentre el beneficiari no 
es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb Hisenda, 
amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament, o sigui deutor municipal per resolució de 
procedència de reintegrament d’una subvenció o no hagi justificat degudament alguna 
subvenció atorgada anteriorment. 

- Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents a l’any 2018.  
- En cap cas els ingressos de l’activitat més la subvenció de l’Ajuntament podran 

superar el 100 % del cost de l’activitat. Si se superés el 100%, l’Ajuntament 
disminuirà l’aportació fins arribar a cobrir com a màxim el 100 % del cost de l’activitat. 

- En el cas que l’associació ja hagués rebut una bestreta per un import superior a la 
subvenció definitiva, caldrà que reintegri aquest import a l’Ajuntament. L’entitat haurà 
de dur a terme el reintegrament corresponent en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
de l’endemà del requeriment de l’Ajuntament. 

- La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 

- En la difusió que faci el beneficiari de l’activitat caldrà que hi consti la col·laboració de 
l’Ajuntament. 

- La subvenció atorgada serà compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’Administracions públiques, o ens 
públics o privats, sempre que no se superi el cost de l’activitat subvencionada, sens 
perjudici del que pogués establir la normativa reguladora de les citades subvencions o 
ajuts. 

- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions especificades a l’article 14 
de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). El seu 
incompliment originarà responsabilitats que en cada cas corresponguin, a banda de la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

Quart.- Fer constar que, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació de la present 
resolució, l’entitat no manifesta el contrari, s’entendrà que la subvenció atorgada ha estat 
acceptada. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i 
Recaptació.  
 
2.3.2. PRP2018/660   Atorgar un ajut econòmic per cobrir les despeses ocasionades per 
la confecció de les disfresses i de la carrossa de la colla per participar a les rues de 
Carnaval 2018. Exp.2018/773  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’ASSOCIACIÓ DE CARNAVAL NO HI SOM PER 
FESTES (G55220495)  i atorgar  una subvenció  de 240,00.-€ per cobrir les despeses 
ocasionades per la confecció de les disfresses i de la carrossa de la colla per participar a les 
rues del Carnaval 2018. 
Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 30 de novembre de 2018, 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 15 de 
desembre de 2018, fent  avinent que la no justificació, dins el citat termini comportarà la 
revocació de la subvenció.   
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- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció o bestreta mentre el beneficiari no 
es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb Hisenda, 
amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament, o sigui deutor municipal per resolució de 
procedència de reintegrament d’una subvenció o no hagi justificat degudament alguna 
subvenció atorgada anteriorment. 

- Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents a l’any 2018.  
- En cap cas els ingressos de l’activitat més la subvenció de l’Ajuntament podran 

superar el 100 % del cost de l’activitat. Si se superés el 100%, l’Ajuntament 
disminuirà l’aportació fins arribar a cobrir com a màxim el 100 % del cost de l’activitat. 

- En el cas que l’associació ja hagués rebut una bestreta per un import superior a la 
subvenció definitiva, caldrà que reintegri aquest import a l’Ajuntament. L’entitat haurà 
de dur a terme el reintegrament corresponent en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
de l’endemà del requeriment de l’Ajuntament. 

- La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 

- En la difusió que faci el beneficiari de l’activitat caldrà que hi consti la col·laboració de 
l’Ajuntament. 

- La subvenció atorgada serà compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’Administracions públiques, o ens 
públics o privats, sempre que no se superi el cost de l’activitat subvencionada, sens 
perjudici del que pogués establir la normativa reguladora de les citades subvencions o 
ajuts. 

- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions especificades a l’article 14 
de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). El seu 
incompliment originarà responsabilitats que en cada cas corresponguin, a banda de la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

Tercer.- Fer constar que, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació de la present 
resolució, l’entitat no manifesta el contrari, s’entendrà que la subvenció atorgada ha estat 
acceptada. 
Quart.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i 
Recaptació.  
 
2.3.3. PRP2018/663   Concórrer a la convocatòria Del Pla a l'Acció (Línia 5) 2018-2019 de 
la Diputació per a instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a la 
Biblioteca. Exp. núm. 2018/808.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria “Del Pla a l’Acció” per a l’any 2018-2019 de la Diputació 
de Girona, amb les següents actuacions: 
Línia 5.- Instal·lació de plaques fotovoltaiques en règim d’autoconsum a la biblioteca. 
Segon.- Donar conformitat a la memòria valorada redactada per Auditenergia: Instal·lació 
fotovoltaica per autoconsum a la biblioteca, amb un pressupost d’execució de 23.402,04 € (IVA 
inclòs). 
Tercer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 15.000,00 €, import màxim 
subvencionable. 
Quart.- Retenir crèdit per import de 5.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
10.1721.623. de l’exercici 2018. 
Cinquè.- Adquirir el compromís, en cas de resultar beneficiaris de la subvenció de les 
actuacions, de consignar crèdit suficient en el pressupost 2019 per a la despesa restant que 
se’n derivi. 
 
2.4. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
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2.4.1. PRP2018/652   Acceptar la renúncia de la Sra. LAP, educadora de les llars d'infants, 
amb efectes del dia 04/05/18. Exp. núm. 2018/800. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Acceptar la renúncia voluntària al lloc de treball com a educadora de les llars d’infants 
municipals de la Sra. LAP, amb DNI XXXXXXXXX, amb efectes administratius del dia 4 de 
maig de 2018. 
Segon.- Procedir a tramitar la baixa en el règim general de la Seguretat Social. 
Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
2.4.2. PRP2018/653   Contractar la Sra. ERP com a educadora de les llars d'infants, amb 
efectes del dia 07/05/2018 i fins el 31/07/2018. Exp. núm. 2018/798  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar, en règim laboral temporal, de durada determinada i per urgència, la Sra. 
ERP, amb DNI XXXXXXXXX, com a educadora de la llar d’infants municipals El Niu, per al curs 
2017/2018, amb una dedicació de 37,5 hores/setmanals i amb efectes del dia 7 de maig de 
2018 i fins el 31 de juliol de 2018. 
Segon.- Aprovar les retribucions d’aquest lloc de treball, que seran les equivalents a la plaça 
d’educadora de la plantilla de personal de l’Ajuntament. 
Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat Social. 
Quart.- Publicar la contractació en el BOP. 
Cinquè.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
 
2.4.3. PRP2018/656   Contractar el Sr. LRP, en règim laboral temporal, com a peó de la 
brigada, per un període de 6 mesos. Exp. núm. 2018/804.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar en règim laboral d’interès social de durada determinada, amb efectes del 
dia 1 de maig de 2018 i fins el dia 31 d’octubre de 2018, el Sr. LRP, amb DNI XXXXXXXXX, 
com a peó de la brigada d’obres i serveis, amb contracte subvencionat pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Projecte Treball als Barris 2017, 
pel període de 6 mesos, número d’expedient GTB-061/17 i número d’oferta 09-2018-10283. 
Segon.- Assignar la retribució mensual bruta, per tots els conceptes inclòs el prorrateig de 
pagues extraordinàries, equivalent a les places de la plantilla de personal de l’Ajuntament de 
Llagostera. 
Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat Social.  
Quart.- Publicar la contractació en el BOP. 
Cinquè.- Comunicar-ho al Sr. LRP 
 
2.4.4. PRP2018/658   Contractar el Sr. NFM, en règim laboral temporal, com a peó de la 
brigada, per un període de 6 mesos. Exp. núm. 2018/805  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar en règim laboral d’interès social de durada determinada, amb efectes del 
dia 1 de maig de 2018 i fins el dia 31 d’octubre de 2018, el Sr. NFM, amb DNI XXXXXXXXX, 
com a peó de la brigada d’obres i serveis, amb contracte subvencionat pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Projecte Treball als Barris 2017, 
pel període de 6 mesos, número d’expedient GTB-061/17 i número d’oferta 09-2018-10283. 
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Segon.- Assignar la retribució mensual bruta, per tots els conceptes inclòs el prorrateig de 
pagues extraordinàries, equivalent a les places de la plantilla de personal de l’Ajuntament de 
Llagostera. 
Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat Social.  
Quart.- Publicar la contractació en el BOP. 
Cinquè.- Comunicar-ho al Sr. NFM. 
 
2.4.5. PRP2018/659   Contractar el Sr. ADD, en règim laboral temporal, com a peó de la 
brigada, per un període de 6 mesos. Exp. núm. 2018/806  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar en règim laboral d’interès social de durada determinada, amb efectes del 
dia 1 de maig de 2018 i fins el dia 31 d’octubre de 2018, el Sr. ADD, amb DNI XXXXXXXXXX 
com a peó de la brigada d’obres i serveis, amb contracte subvencionat pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Projecte Treball als Barris 2017, 
pel període de 6 mesos, número d’expedient GTB-061/17 i número d’oferta 09-2018-10283. 
Segon.- Assignar la retribució mensual bruta, per tots els conceptes inclòs el prorrateig de 
pagues extraordinàries, equivalent a les places de la plantilla de personal de l’Ajuntament de 
Llagostera. 
Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat Social.  
Quart.- Publicar la contractació en el BOP. 
Cinquè.- Comunicar-ho al Sr. ADD. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:   
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.1.1. PRP2018/689   Aprovació de la relació de factures núm. F/2018/12. Exp. núm. 
2018/216  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/12, per un import total de 111.761,79.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2018/1117 al núm. F/2018/1119 
- del núm. F/2018/1123 al núm. F/2018/1130 
- i els registres núm. F/2018/807, F/2018/827, F/2018/841, F/2018/842, F/2018/1084, 

F/2018/1087, F/2018/1111 i F/2018/1114. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Patrimoni 
 
3.2.1. PRP2018/670   Adquirir l'habitatge del c/ Major, 2, baixos, 1a. per a lloguer social. 
Exp. núm. 2018/204  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer. Aprovar l’adquisició directa, a títol onerós, a l’empresa LANUSEI INVESTMENTS SLU, 
amb CIF: B87069993, amb domicili fiscal al c/ Roure, 6-8 del polígon industrial Mas Mateu de 
08820 El Prat de Llobregat, l’habitatge situat al c/ Major, 2, baixos, 1a. de Llagostera, amb 
referència cadastral 1009613DG9310N0002DZ, inscrit en el Registre de la Propietat de Girona 
núm. 1, Tom 3778, Llibre 224, Fulla 67, Inscripció 8, Finca 7820 de Llagostera, de superfície 
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construïda de 63,80m2., com a bé de domini públic, per destinar-lo a l’ús públic mitjançant la 
borsa d’habitatges de lloguer social i per un import de 39.000,00€.. 
Segon.- Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 08.1521.62200 del pressupost vigent. 
Tercer.- Facultar l’alcalde, Fermí Santamaria Molero, per a la signatura del contracte mitjançant 
escriptura pública davant notari. 
Quart.- Notificar aquest acord a la propietat de l'immoble. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.3.1. PRP2018/674   Rectificar l'acord d'aprovació de la liquidació provisional de les 
quotes d'urbanització del sector SUD-10 - Exp. núm. 2018/40  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer. Deixar sense efecte el punt primer de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en 
sessió del dia 28.02.2018. 
Segon. Aprovar la liquidació provisional de les quotes d’urbanització a satisfer pels propietaris 
de l’àmbit d’actuació urbanística denominat SUD-10 per un import total de 286.085,36 euros, a 
reserva de la liquidació definitiva que es practicarà un cop acabades les obres. 
Tercer. Requerir a l’entitat UNITED CAPS LLAGOSTERA S.A.U.  perquè, en el termini d’un mes 
des de la notificació, procedeixi a ingressar en el número de compte ES84 0182 5595 43 
0200038401 el 100% de les quotes d’urbanització aprovades en el punt primer. Transcorregut 
aquest termini sense haver fet efectiu l’import, s’incoarà el procediment de cobrança executiva 
amb els recàrrecs d’apressament, interessos i costes corresponents. 
Quart. Notificar a  UNITED CAPS LLAGOSTERA S.A.U. que aquesta liquidació provisional de 
les quotes d’urbanització del SUD-10 s’acull a la inversió del subjecte passiu segons l’article 
84.uno.2º.f) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, revisada 
per la Llei 7/2012. 
 
3.3.2. PRP2018/690   Aprovar certificació núm. 3 de les obres de reurbanització dels 
carrers Marina, Lacustària i Bda. de la Costa - Exp. núm. 2017/1963  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la certificació número 3 de l’obra “reurbanització dels carrers Marina, 
Lacustària i Baixada de la Costa”, expedida pel tècnic director de l’obra en data 26 de febrer de 
2018,  per import de 48.281,64 € (IVA inclòs). 
Segon.- Reconèixer l’obligació per import de 48.281,64 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 13.1532.61900. 
Tercer.- Ordenar el pagament d’aquesta certificació un cop presentada la corresponent factura 
a la Intervenció municipal de fons. 
 
3.3.3. PRP2018/687   Aprovar certificació núm. 5 de les obres de reurbanització dels 
carrers  J.Maragall i 11 de setembre - Exp. núm. 2017/1184  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la certificació numero 5 de l’obra “reurbanització dels carrers Joan Maragall, 
Onze de Setembre i Sant Feliu” del Lot numero 1, corresponent als carrers Joan Maragall i 
Onze de Setembre, expedida pel tècnic director de l’obra en data 31 de març de 2018 per 
import de 95.632,64 € (IVA Inclòs). 
Segon.- Reconèixer l’obligació per import de 95.632,64 € (Iva Inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 13.1532.61900. 
Tercer.- Ordenar el pagament d’aquesta certificació un cop presentada la corresponent factura 
a la Intervenció municipal de fons.” 
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3.4. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.4.1. PRP2018/691   Contractar el subministrament d'un dipòsit dosificador de clor i clor 
granulat per la piscina municipal i clor líquid per la piscina de La Canyera. Exp. núm. 
2018/834.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 25/04/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa SPORTGEST ASSOCIACIÓ ESPORTIVA (G55169346), 
mitjançant la modalitat de contracte menor de subministraments, segons el següent detall 

- Dipòsit dosificador de clor per a la piscina municipal per un import total de 1.842€ (més 
IVA), segons el detall del pressupost presentat. 

- Clor granulat i altres productes químics per tracta l’aigua de la piscina municipal per 
import de 2.980,44€ (més IVA), segons el detall del pressupost presentat. 

- Clor líquid i altres productes químics per tractar l’aigua per a la piscina La Canyera , per 
import de 3.101,80€ (més IVA), segons el detall del pressupost presentat. 

Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries 11.342.21390 i 11.342.22199 per un import total de 9.588,33 
euros, IVA inclòs. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
3.4.2. PRP2018/692   Contractar els serveis de jardineria i manteniment de les zones 
verdes, jardins i arbrat viari de Llagostera durant el proper mes de maig Exp. núm. 
2018/836.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 25/04/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa FUNDACIÓ MAS XIRGU (G55121909), mitjançant la modalitat 
de contracte menor de serveis, els serveis de jardineria i manteniment de les zones verdes, 
jardins i arbrat viari de Llagostera (nucli i urbanitzacions) durant el mes de maig del 2018, pel 
preu de 2951,88 euros (més IVA), segons el detall del pressupost presentat. 
Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.06.171.22799 per un import total de 3.571,77 euros, IVA inclòs. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
3.5. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.5.1. PRP2018/676   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a la instal·lació d'una caldera 
de biomassa a l'escola Lacustària. Exp. núm. 2018/812.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona de subvencions a ajuntaments 
per instal·lar calderes i xarxes de calor de biomassa  per a l’any 2018, amb la següent actuació: 
Línia 2.- Instal·lació d’una caldera de biomassa a l’escola Lacustària. 
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Segon.- Donar conformitat a la memòria valorada redactada per Beenergi, amb un pressupost 
d’execució de 175.519,83 € (IVA inclòs). 
Tercer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 85.000,00 €, import màxim 
subvencionable. 
Quart.- Adquirir el compromís d’acollir-se a la contractació agrupada de la Diputació de Girona. 
Cinquè.- Adquirir el compromís, en cas de resultar beneficiaris de la subvenció de les 
actuacions, de consignar crèdit suficient en el pressupost 2019 per a la despesa restant que 
se’n derivi (adquisició i instal·lació de la caldera i les obres associades). 
Sisè.- Adquirir el compromís que la instal·lació utilitzarà biomassa forestal local amb certificat 
de gestió forestal sostenible, que acrediti la utilització de biomassa procedent de la gestió 
forestal sostenible de boscos de l’àmbit local per a la producció d’energia de biomassa, o 
biomassa provinent d’actuacions de prevenció d’incendis. 
 
3.5.2. PRP2018/688   Concedir subvenció a l'Escola de música i dansa del Casino 
Llagosterenc per a l'any 2018. Exp. 2018/799.-  
 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat CASINO LLAGOSTERENC, SRC 
(G17037029)  i atorgar una subvenció de 20.000,00 € per subvencionar l'Escola de música i 
dansa durant l'any 2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 2018.07.334.48001. 
Segon.- Fer avinent que la subvenció està subjecta a les següents condicions: 

1) Objecte i finalitat 
La finalitat de la subvenció és contribuir al finançament de l’Escola de música i dansa 
del Casino Llagosterenc i formació artística complementària durant l’any 2018. 

2) Import de la subvenció 
L’Ajuntament de Llagostera es compromet a transferir un import total de 20.000 € 
durant l’any 2018 al Casino Llagosterenc. 
En cap cas els ingressos de l’activitat més la subvenció de l’Ajuntament podran superar 
el 100% del cost de l’activitat. Si se superés el 100%, l’Ajuntament disminuirà 
l’aportació fins arribar a cobrir com a màxim el 100% del cost de l’activitat. 

3) Forma de pagament i justificació de la despesa: 
L’Ajuntament farà durant l’any 3 pagaments per avançat, cada un dels quals el Casino 
Llagosterenc haurà de justificar per tenir dret al següent pagament, de manera que la 
programació de pagaments per part de l’Ajuntament i de justificació per part del Casino 
Llagosterenc serà: 
Abril de 2018. Després de l’aprovació de la concessió.. L’Ajuntament pagarà al Casino 
Llagosterenc 10.000,00 €. 
4 de juny de 2018. Termini màxim perquè el Casino Llagosterenc justifiqui la despesa 
del primer pagament mitjançant la presentació de: 
. Memòria de l’activitat de gener a abril de 2018 (activitats, preus, assistents, 

professorat,...) 
. Nòmines o TC del personal contractat 
. Factures del personal autònom 
. Factures de despeses directament relacionades amb l’activitat 
. Ingressos de l’activitat pel mateix període 

 Juliol de 2018. L’Ajuntament pagarà al Casino Llagosterenc 6.000,00 €. 
1 d’octubre de 2018. Termini màxim perquè el Casino Llagosterenc justifiqui la despesa 
del segon període (maig a agost), mitjançant la presentació de la mateixa 
documentació que la requerida per a la justificació del primer període. 

 Octubre de 2017. L’Ajuntament pagarà al Casino Llagosterenc 4.000,00 €. 
26 de gener de 2019. Termini màxim perquè el Casino Llagosterenc justifiqui la 
despesa del tercer període (setembre a desembre), mitjançant la documentació 
requerida a les altres justificacions. 
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L’Ajuntament controlarà que l’aportació econòmica sigui aplicada estrictament a la 
finalitat d’aquesta subvenció mitjançant la documentació de la despesa justificada 
durant l’any 2018 i es reserva el dret de reclamar-ne el reintegrament en cas 
d’incompliment de les condicions de la subvenció. 
En el cas que no s’arribi a justificar la despesa per al 100% de l’import de l’activitat, la 
subvenció quedarà reduïda proporcionalment. En aquest supòsit, en el cas que 
l’associació ja hagués rebut una bestreta per un import superior a la subvenció 
definitiva, caldrà que reintegri aquest import a l’Ajuntament. L’entitat haurà de dur a 
terme el reintegrament corresponent en el termini de 15 dies hàbils, a comptar de 
l’endemà del requeriment de l’Ajuntament. 
Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents al període 
subvencionat. 

 
La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 

4) Activitats incloses en la subvenció 
El Casino Llagosterenc es compromet a garantir la continuïtat de les activitats de 
l’Escola de música i dansa durant l’any 2018 i a aportar-hi les dependències 
necessàries per desenvolupar l’activitat. 
El Casino Llagosterenc es compromet a col·laborar amb l’Ajuntament de Llagostera i 
amb les escoles Lacustària i Puig de les Cadiretes en els actes que organitzin, si són 
requerits per participar-hi, actes que prèviament hauran de ser consensuats per les 
parts. 

5) Publicitat de la subvenció 
El material de divulgació que faci el Casino Llagosterenc (cartells, fulletons, anuncis i 
altres elements de propaganda utilitzats per donar a conèixer les activitats, o qualsevol 
altre mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la col·laboració) 
haurà de fer constar el suport de l’Ajuntament de Llagostera. 

6) Obligacions legals i tributàries 
No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció o bestreta mentre el beneficiari no 
es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb Hisenda, 
amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament, o sigui deutor municipal per resolució de 
procedència de reintegrament d’una subvenció o no hagi justificat degudament alguna 
subvenció atorgada anteriorment. 
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions especificades a l’article 14 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). El seu 
incompliment originarà responsabilitats que en cada cas corresponguin, a banda de la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

7) Comptabilitat de la subvenció 
La subvenció atorgada serà compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’administracions públiques, o ens 
públics o privats, sempre que no se superi el cost de l’activitat subvencionada, sens 
perjudici del que pogués establir la normativa reguladora de les citades subvencions o 
ajuts. 

8) Revocació de la subvenció 
La manca de presentació de justificació en els termini establerts comportarà la 
revocació de la subvenció i l’obligació de reintegrament de les quantitats percebudes. 

Tercer.- Fer constar que, si en el termini d’un mes a comptar des de la notificació de la present 
resolució, l’entitat no manifesta el contrari, s’entendrà que la subvenció atorgada ha estat 
acceptada. 
Quart.- Notificar-ho a l’entitat interessada i informar-ne el servei de Tresoreria.  
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3.6. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
3.6.1. PRP2018/683   Contractar, en règim laboral temporal, la Sra. JSP com a 
informadora turística, amb efectes del dia 26/04/2018. Exp. núm. 2018/833  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar en règim laboral d’interès social de durada determinada, amb efectes del 
dia 26 d’abril de 2018 i fins el dia 25 d’octubre de 2018, la Sra. JSP, amb DNI XXXXXXXXXXX, 
com a informadora turística, amb contracte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Projecte Treball als Barris 2017, pel període de 6 
mesos, número d’expedient GTB-061/17 i número d’oferta 09-2018-8652. 
Segon.- Assignar la retribució mensual bruta, per tots els conceptes inclòs el prorrateig de 
pagues extraordinàries, equivalent a les places de la plantilla de personal de l’Ajuntament de 
Llagostera. 
Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat Social.  
Quart.- Publicar la contractació en el BOP. 
Cinquè.- Comunicar-ho a la Sra. JSP. 
 
3.7. Altres 
 
3.7.1. PRP2018/671   Aprovar la compensació econòmica per ocupació dels espais del 
Casino Llagosterenc dels anys 2016-2017 per enriquiment injust.  Exp. núm. 2018/780  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la indemnització sol·licitada per l’entitat Casino Llagosterenc per import d’ 
11.250 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01.920.23300, pels motius descrits a la part 
expositiva. 
Segon.- Compensar el deute de 10.675,19€ (inclòs el recàrrec) del Casino Llagosterenc amb 
l’Ajuntament en concepte d’IBI 2016 i 2017. 
Tercer.- Ordenar el pagament efectiu al Casino Llagosterenc per un import de 574,81€, 
corresponent a la diferència entre l’import de la indemnització i l’import del deute en concepte 
d’IBI. 
Quart.- Declarar l’extinció del deute del Casino Llagosterenc pel concepte IBI 2016 i 2017. 
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada i comunicar-ho a Recaptació i a la 
Tresoreria municipal. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a la una del migdia i sis minuts s’aixeca la sessió de la 
qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


